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PARECER Nº 1937/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0314/11.  
 Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, que visa 
autorizar o Poder Executivo a desapropriar o imóvel da Rua da Consolação, nº 
2423, onde está situado o prédio que abrigava o Cine Belas Artes.  
A justificativa realça a importância cultural e histórica do local, o qual poderia 
abrigar instância cultural para a comunidade paulistana.  
O projeto merece prosperar, na forma do substitutivo ao final proposto. Vejamos:  
Antes de exarar o presente parecer, essa Comissão solicitou ao Poder Executivo 
confirmação dos dados sobre o imóvel, bem como indagou se há realmente a 
mencionada vocação cultural no local.  
O Departamento de Patrimônio Histórico destacou que o local é considerado uma 
“referência cultural, para uma representativa parcela da população da cidade de 
São Paulo” (folhas 45) e o Escritório de Cinema de São Paulo, órgão vinculado à 
Secretaria Municipal de Cultura, afirmou que “sim o local indicado, pelas condições 
objetivas de localização e história para a cultura audiovisual, tem consistente 
vocação para abrigar instância cultural definitiva da comunidade paulistana” (folhas 
46).  
As informações prestadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo, além de 
corroborar a descrição do imóvel, confirmam que há vocação do local para abrigar 
instância cultural.  
Com relação aos argumentos tecidos pela Procuradoria Geral do Município, os quais 
conduzem ao veto total à propositura, importa rechaçá-los, pois não encontram 
amparo legal.  
Há competência dessa Casa para propor a declaração de utilidade pública, para fins 
de desapropriação da área citada. A mencionada competência está expressamente 
fundamentada no artigo 8o do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 
1941, que dispõe:  
“Art. 8º O Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, 
cumprindo, neste caso, ao Executivo, praticar os atos necessários à sua 
efetivação”.  
Com efeito, a desapropriação divide-se em duas fases, quais sejam, a fase 
declaratória (que nada mais é do que a declaração de utilidade pública do bem) e a 
fase executória (que são as providências concretas para a aquisição efetiva do bem 
pelo Poder Público). Vê-se que o Poder Legislativo pode iniciar a desapropriação 
(fase declaratória), mediante a declaração de utilidade pública do bem, sendo certo 
que o momento de início da fase executória fica condicionado à discricionariedade 
do Administrador.  
Destarte, o projeto não invade a seara de competência reservada ao Prefeito, visto 
que apenas versa sobre a fase declaratória da desapropriação.  
A propositura apresenta, ainda, a finalidade a ser dada ao imóvel declarado de 
utilidade pública, caso venha a ser desapropriado pelo Executivo, qual seja, a 
implementação de instância cultural. Enquadra-se, assim, no disposto pelo art. 5º, 
alínea “k” do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 1941, segundo o qual:  
“Art. 5º Consideram-se casos de utilidade pública:  
(...)  
k) a preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos, isolados ou 
integrados em conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas necessárias a 
manter-lhes e realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou característicos e, ainda, a 
proteção de paisagens e locais particularmente dotados pela natureza;”  
E não se diga que a realização dessa finalidade subentenda a necessidade de 
“criação de um órgão público”, como afirmou a Procuradoria Geral do Município. Da 
leitura do projeto conclui-se que isso não foi afirmado em momento nenhum, sendo 



certo afirmar que o projeto respeita a competência privativa do Sr. Prefeito para 
administrar os bens municipais, prevista no art. 70, IV, e 111, da Lei Orgânica 
Municipal.  
Em suma, estão preenchidos os requisitos legais que deverão constar da declaração 
de utilidade pública que, consoante entendimento de Celso Antônio Bandeira de 
Mello, in Curso de Direito Administrativo, 5ª ed., Malheiros Editores, p. 420, são:  
“a) manifestação pública da vontade expropriatória; b) fundamento legal em que se 
embasa o poder expropriante; c) destinação específica a ser dada ao bem; d) 
identificação do bem a ser expropriado”.  
O projeto encontra-se amparado, portanto, nos artigos 13, I e 37, caput, da Lei 
Orgânica do Município de São Paulo, cujo teor estabelece a competência do 
Município para legislar sobre assuntos de interesse local, e inclui a conseqüente 
iniciativa das leis a qualquer membro ou Comissão Permanente da Câmara 
Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos, respectivamente. Fundamenta-se, ainda, nos 
artigos 5º, alínea “k" e 8º, ambos do Decreto-Lei nº 3.365/41, razão pela qual 
somos PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.  
Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, inciso X, do Regimento Interno desta Casa.  
No entanto, a fim de inserir no texto original o dispositivo legal do Decreto-Lei 
Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, em que o projeto se fundamenta, uma 
vez que tal constitui requisito legal da declaração de desapropriação, para adequá-
lo à melhor técnica de elaboração legislativa, bem como para compatibilizá-lo com 
o prazo constante do art. 10 do Decreto-Lei nº 3.365, 21 de junho de 1941, 
sugerimos o substitutivo a seguir.  
  
SUBSTITUTIVO Nº                     DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0314/11.  
  
Declara de utilidade pública para fins de desapropriação imóvel localizado na Rua 
da Consolação, 2423 (antigo “Cinema Belas Artes”), no Município de São Paulo, e 
dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, com fundamento na alínea “k”, do art. 
5º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, para ser 
desapropriado judicialmente ou adquirido mediante acordo, o imóvel particular 
situado na Rua da Consolação, 2423, antigo “Cinema Belas Artes”, identificado sob 
o nº de contribuinte 010.050.0050, para implantação de instância cultural.  
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, vigorando pelo prazo de 
5 (cinco) anos, revogadas as disposições em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
14.12.2011.  
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